ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಣಟಕ
ಕರ್ನಣಟಕ ಸರ್ನಣರ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆ

ಭನರತ ಸರ್ನಣರದ ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಅಧಿನಿಯಮ
2005 ರನ್ವಯ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಇಲನಖೆಯಲ್ಲಿ
4 (ಬಿ) ಯ ಪ್ರರ್ನರ ನ್ಮ ನೆಗಳು.
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರವರ ಕಛೋರಿ
(ಸಸಯ ಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ), ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ ಕೆೋಾಂದರ,
ಹುಳಿಮನವು, ಬಾಂಗಳ ರು-76
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4 (ಬಿ) (I): Duties and responsibilities of Senior Assistant Director of Horticulture (Plant
Nutrition)
 Senior Assistant Director of Horticulture (Plant Nutrition) as the Head of the
Plant Nutrition section shall be in overall control of the administration and
supervises the implementation of developmental activities of the Plant nutrition
concerned with Soil, water, leaf and heavy metal analysis, Quality analysis in
organic products and residual analysis.
 Gives necessary directions and instructions from time to time to the Officers
incharge for the particular activities for the effective implementation of
schemes.
 Deals with all the establishment matters of the Plant Nutrition Division such
matters delegated to the subordinate officers by specific orders.
 He/She will be an implementing officer of plant nutrition division, organic
farming.
 He/She shall supervise the over all development of Plant nutrition division.
 He/She shall supervise the activities of leaf analysis lab, Soil and Water testing
lab at Biotechnology centre.
 He/She shall inspect various activities of the Plant nutrition division and guide
technically administratively and financially
 He/She shall make the changes in the duties and functions of the officers at
various levels at Plant nutrition division whenever it is necessary he shall assign
or add to the existing duties and functions from time to time whenever it is
required.
 He/She shall be the implementing officer state sector, central sector and
centrally sponsored schemes of the state and at Biotechnology centre with
respect to plant nutrition division.
 Discharging duties as per the department delegation of powers and common
financial powers enacted from time to time by the government.
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4 (ಬಿ) (II) : ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರುಗಳ ಅಧಿರ್ನರ ಮತುು ಕತಣವಯಗಳು
(Powers and duties of officers and employees)
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು-

ವೋತನ್ ಬಿಲುಿಗಳನ್ುಾ ತಯನರಿಸುವುದು, ನ್ಗದು ಪ್ುಸುಕ ನಿವಣಹಣೆ, ಬನಯಾಂಕ್, ಖಜನನೆ
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ಕೆಲಸಗಳು ಮತುು ಹುಾಂಡಿ ಪ್ುಸುಕ ನಿವಣಹಿಸುವುದು ಹನಗ
ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ

ನಿವಣಹಿಸುವುದು.

ಹಾಂಚಿಕೆಯನದ

ಕಛೋರಿಯ ರ್ೈನ್ಾಂದ್ವನ್

ವಿಷಯಗಳನ್ುಾ

ಸಮಪ್ಣಕವನಗಿ

ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನ್ುಾ ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ
ಮುಾಂದ್ವನ್

ಆರ್ೋಶ

ಕೆ ೋರಿ

ಕಡತ

ಮಾಂಡಿಸುವುದು.

ಹನಗ

ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ(ಸಸಯ

ಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ)ರವರ ಆರ್ೋಶದಾಂತ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು-

ಸೋವನ ಪ್ುಸುಕ ನಿವಣಹಣೆ, ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಸನದ್ವಲನವರು/ಅನ್ುದನನ್ ಬಿಲುಿಗಳು,
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ಮಾಂಜ ರನತಿ

ಆರ್ೋಶಗಳು,

ಹಾಂಚಿಕೆಯನದ

ವಿಷಯಗಳನ್ುಾ

ಸಮಪ್ಣಕವನಗಿ

ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಕಡತವನ್ುಾ ರಚಿಸಿ ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ
ಮುಾಂದ್ವನ್ ಆರ್ೋಶ ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಾಂಡಿಸುವುದು. ಹಿ.ಸ.ತ ೋ.ನಿ(ಸಸಯ ಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ)ರವರ
ಆರ್ೋಶದಾಂತ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ದ್ವವತಿೋಯ ದರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು ಅಾಂಧ ವಿಕಲಚೋತನ್ರನಗಿದುು, ಹುಳಿಮನವು ರ್ಜೈವಿಕ ಕೆೋಾಂದರಕೆು ಭೋಟಿ ನಿೋಡುವ ಸನವಣಜನಿಕರು,
ವಿದನಯರ್ಥಣಗಳು, ರೆೈತರಿಗೆ ರ್ಜೈವಿಕ ಕೆೋಾಂದರದ ವಿವಿಧ ವಿಭನಗಗಳ ಮನಹಿತಿಯನ್ುಾ ನಿೋಡುವುದು
ಹನಗ

ವಿವಿಧ

ತರಬೋತಿಗಳಿಗೆ

ನೆ ಾಂದನಯಿಸಿಕೆ ಳುುವುದು.
ಸಾಂಭನಷಣೆಯಲ್ಲಿ
ಹನಗ

ಭನಗವಹಿಸಲು

ವಿವಿಧ

ಆಸಕುರನಗಿರುವವರ

ಕಛೋರಿ/ಸನವಣಜನಿಕರಿಾಂದ

ಬರುವ

ಹೆಸರುಗಳನ್ುಾ
ದ ರನವನಣಿ

ಉತುರಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ಸನವಗತರ್ನರರನಗಿ ಕೆಲಸ ನಿವಣಹಿಸುವುದು

ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಪ ೋ) ರವರ ಮೋಲುಸುುವನರಿಯ ಕೆೋಾಂದರ

ಅಧಿರ್ನರಿ-1 (ತನಾಂತಿರಕ

ಪ್ುರಸುೃತ/ರನಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ಕಡತಗಳ ನಿವಣಹಣೆ (ಎಾಂಪಿಕ್

ಸಹನಯಕರು)

ಪ್ರಿಷುರಣೆ ಪ್ರಗತಿ ವರದ್ವ ತಯನರಿಸುವುದು, ಯೋಜನೆಗಳ ಮನಗಣಸ ಚಿ ತಯನರಿಸುವಿಕೆ
ಹನಗ

ಇತರೆ). ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ) ರವರ

ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
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ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ುು, ನಿೋರು ಹನಗ

ಎಲೆ ಮನದರಿಗಳ

ಅಧಿರ್ನರಿ-2

ವಿಶ್ಿೋಷಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ರನಸನಯನಿಕ, ಗನಜಿನ್ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು ಹನಗ

ಇತರೆ ಪ್ರಿಕರಗಳ

ಖರಿೋದ್ವಯ ಕಡತಗಳ ನಿವಣಹಣೆ ಸನಾಕ್ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು. ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಗೆ ಬೋರ್ನಗುವ
ರನಸನಯನಿಕಗಳು, ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು ಹನಗ
ಅವುಗಳಿಗೆ

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ

ಬಿಲಗಳ

ಇತರೆ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುಾ ಖರಿೋದ್ವಸುವುದು.
ಉಸುುವನರಿಯನ್ುಾ

ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.

ಡಿ.ಎಾಂ.ಆರ್.ಪ್ುಸುಕ ನಿವಣಹಿಸುವುದು ಮತುು ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು
(ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ) ರವರ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಸಸಯ ನೆೈಮಣಲ್ಲೋಕರರ್ ಪ್ರಮನರ್ ಪ್ತ್ರ ವಿತರಣೆ, ಸನಯಾಂಪ್ಲಗಳನ್ುಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತುು

ಅಧಿರ್ನರಿ-3

ಕಡತಗಳ

ನಿವಣಹಣೆ,

ಗುರ್ಮಟಾ

ನಿಯಾಂತರರ್

ರನಸನಯನಿಕಗಳು, ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು ಹನಗ

ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಗೆ

ಬೋರ್ನಗುವ

ಇತರೆ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುಾ ಖರಿೋದ್ವಸುವುದು.

ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಬಿಲಗಳ ಉಸುುವನರಿಯನ್ುಾ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು. ಹಿರಿಯ
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ) ರವರ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ
ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ರ್ಜೈವಿಕ ಗೆ ಬಬರ ಮತುು ರ್ಜೈವಿಕ ನಿಯಾಂತರಕಗಳ ಉತನಾದನೆ ಘಟಕದ ಮೋಲುಸುುವನರಿ

ಅಧಿರ್ನರಿ-4

ಹನಗ

ಬೋರ್ನಗುವ ರನಸನಯನಿಕಗಳು, ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು ಹನಗ

ಇತರೆ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುಾ

ಖರಿೋದ್ವಸುವುದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಬಿಲಗಳ ಉಸುುವನರಿಯನ್ುಾ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು.
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ) ರವರ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ
ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು-1 ಸಸಯ ಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ ವಿಭನಗಗಕೆು
ನಿೋರು ಹನಗ

ರೆೈತರಿಾಂದ ಮತುು ಸನವಣಜನಿಕರಿಾಂದ ಬರುವ ಮರ್ುು,

ಸನವಯವ ಗೆ ಬಬರಗಳ ಮನದರಿಗಳನ್ುಾ ವಿಶ್ಿೋಷಣೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಿಕರ ಸಸಯ

ನೆೈಮಣಲ್ಲಯೋಕರರ್ ಅಜಿಣಗಳನ್ುಾ ಸಿವೋಕರಿಸಿ ಗರ್ಕಯಾಂತರದಲ್ಲಿ ದನಖಲ್ಲಸುವುದು
ವಿಶ್ಿೋಷಣೆ ಮನಡಿದ ನ್ಾಂತರ ವರದ್ವಗಳನ್ುಾ ಹನಗ

ಹನಗ

ಜಿಲನಿ ಮತುು ತನಲ ಿಕು ಮಟಾದ್ವಾಂದ

ರ್ಜೈವಿಕ ಗೆ ಬಬರ/ರ್ಜೈವಿಕ ನಿಯಾಂತರಕಗಳಿಗೆ ಬರುವ Indent ಗಳಿಗೆ ಸನಲದ ಬಿಲುಿಗಳನ್ುಾ
ತಯನರಿಸಿ

ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟಾ

ಸಹನಯಕ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಅಧಿರ್ನರಿ

ಮುಖನಾಂತರ

ಮೋಲಧಿರ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿಗನಗಿ ಮಾಂಡಿಸುವುದು. ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು
(ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ) ರವರ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು-2 ರ್ಜೈವಿಕ ಗೆ ಬಬರ ಮತುು ಎರೆಹುಳು ಉತನಾದರ್ನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳುಗೆ ಬಬರ
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ಉತನಾದನೆ ಬನಯಿರ್ ನಿವಣಹಣೆ ಕೆಲಸ ರ್ನಯಣಗಳು ಗುತಿುಗೆ ಆಧನರದ ಮೋರೆಗೆ
ನಿವಣಹಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು ಹನಗ

ಡಿ.ಎಾಂ.ಆರ್.,ಸನಾಕ್,ವಿತರಣನ

ಮತುು ರ್ೈನ್ಾಂದ್ವನ್ ಬಳಕೆ ಪ್ುಸುಕ ಇತನಯದ್ವ ಪ್ುಸುಕಗಳ ನಿವಣಹಣೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು, ಸಸಯ ಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ ಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ
ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು-3 ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ುು, ನಿೋರು ಹನಗ
ವಿಶ್ಿೋಷಣೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ರನಸನಯನಿಕ, ಗನಜಿನ್ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು ಹನಗ

ಎಲೆ ಮನದರಿಗಳ
ಇತರೆ ಪ್ರಿಕರಗಳ

ಖರಿೋದ್ವಯ ಕಡತಗಳ ನಿವಣಹಣೆ ಸನಾಕ್ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುುವುದು. ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಗೆ ಬೋರ್ನಗುವ
ರನಸನಯನಿಕಗಳು, ಉಪ್ಕರರ್ಗಳು ಹನಗ
ಹನಗ

ಇತರೆ ಪ್ರಿಕರಗಳನ್ುಾ ದನಸನುನ್ು ಪ್ಡೆಯುವುದು

ರ್ೈನ್ಾಂದ್ವನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು. ಡಿ.ಎಾಂ.ಆರ್.ಪ್ುಸುಕ ನಿವಣಹಿಸುವುದು

ಮತುು ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ) ರವರ ಆರ್ೋಶದ
ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು-4 ಹುಳಿಮನವು

ರ್ಜೈವಿಕ

ಪ್ರಿಕರಗಳು ಹನಗ

ಕೆೋಾಂದರದ

ವಿವಿಧ

ಪ್ರಯೋಗಶನಲೆಗಳಲ್ಲಿ

ಉತನಾದ್ವಸಲನಗುವ

ಸಸನಯಭಿವೃದ್ವಿ ಮನಡಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ುಾ ಸನವಣಜನಿಕರಿಗೆ, ರೆೈತರಿಗೆ

ಮನರನಟ ಮನಡಿ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿಭನಗಗಕೆು ಪ್ರತಿ ನಿತಯ ಮೊಬಲಗನ್ುಾ ಪನವತಿಸುವ
ಕೆಲಸವನ್ುಾ ಮನರನಟ ಕೆೋಾಂದರದಲ್ಲಿ ನಿವಣಹಿಸುವುದು ಮತುು ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ
ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ) ರವರ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ
ನಿವಣಹಿಸುವುದು.
ತ ೋಟಗನರರು-1

ಬಯೋಟೆರ್ನಾಲಜಿ ಕೆೋಾಂದರ ಕಛೋರಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಟಪನಲುಗಳ ವಿಲೆೋವನರಿ ಮನಡುವುದು
ಇತನಯದ್ವ. ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ), ತ ೋಟಗನರಿಕೆ
ಉಪ್ ನಿರ್ೋಣಶಕರು ಹನಗ

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಜಾಂಟಿ ನಿರ್ೋಣಶಕರುಗಳ ಆರ್ೋಶದ ಮೋರೆಗೆ ಇತರೆ

ಕೆಲಸಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.

4 (B) (III): ನಿರ್ಣಯ ತಗೆದುಕೆ ಳುುವಾಂತಹ ಪ್ರಸನುವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪನಲ್ಲಸಬೋರ್ನದ ಕರಮ ಮೋಲ್ಲವಚನರಣೆ
ಚನನ್ಲ್ ಗಳು ಮತುು ಅರ್ೌಾಂಟಿಬಿಲ್ಲಟಿ ಸೋರಿದಾಂತ.
(The procedure followed in the decision making process including channels of
supervision and accountability.)
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ವಿಷಯ ನಿವನಣಹಕರು

ತನವು

ಸಿವೋಕರಿಸಿದ

ಪ್ತರದ

ಸಾಂಬಾಂಧ

ನಿಯಮಗಳ

ಮತುು

ಸುತ ುೋಲೆ/ಸ ಚನೆಗಳನ್ುಾ ಗಮನಿಸಿ ಮುಾಂದ್ವನ್ ಆರ್ೋಶರ್ನುಗಿ ಕಡತವನ್ುಾ
ವಿಳಾಂಬವಿಲಿರ್ೋ ತವರಿತವನಗಿ ಮಾಂಡಿಸುವುದು.
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಪ್ರಸನುವನೆ ಮೋಲೆ ತಗೆದುಕೆ ಳುಬೋರ್ನದ ಕರಮದ ಬಗೆಗ ತಿೋಮನಣನಿಸಿ ತಮಮ
ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ)

ಹುರ್ುಗೆ ನಿೋಡಿರುವ ಅಧಿರ್ನರಕೆು ಒಳಪ್ಟುಾ ಅನ್ುಮೊೋದ್ವಸಿ/ಮಾಂಜ ರನತಿ
ನಿೋಡುವುದು. ಅಗತಯವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ೋಣಶರ್ನಲಯಕೆು ಶಫನರಸುು ಮನಡುವುದು.

4 (B) IV: ಕೆಲಸ ರ್ನಯಣಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸಲು ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಲನದ ವಿಧನನ್ಗಳು ಕಟುಾಪನಡುಗಳು
(Norms)
(The norms set by it for the discharge of its functions)
ದ್ವವತಿೋಯ ದರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು

ವಹಿಸಲನದ ಎಲನಿ ರ್ನಯಣಗಳನ್ುಾ ಸಮಪ್ಣಕವನಗಿ ನಿವಣಹಿಸುವುದು ಕಡತಗಳ
ಚಲನ್ವಲನ್ ವಹಿಯನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.

ವಿಷಯ ನಿವನಣಹಕರು/ಪ್ರಥಮ

ಹಾಂಚಿಕೆಯನದಾಂತಹ ವಿಷಯವನ್ುಾ ಸಮಪ್ಣಕವನಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ

ದರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು

ಕಡತವನ್ುಾ ರಚಿಸಿ, ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಮುಾಂದ್ವನ್ ಆರ್ೋಶ
ಕೆ ೋರಿ ಕಡತ ಮಾಂಡಿಸುವುದು.

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ

ಸಲ್ಲಿಸಲನದ ಕಡತಗಳನ್ುಾ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಸ ಕು ನಿಧನಣರ ಕೆೈಗೆ ಳುುವುದು,

ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ)

ಅಗತಯತಗೆ ಅನ್ುಸನರವನಗಿ ಸರ್ನಣರಕೆು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಜರ ರು ಮತುು ಆದಯತಗೆ
ಅನ್ುಗುರ್ವನಗಿ ಕತಣವಯ ನಿವಣಹಿಸುವುದು.

4 (B) (V) : ರ್ೌಕರರು ಅವರವರ ಕತಣವಯಗಳನ್ುಾ ನಿವಣಹಿಸಲನದ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವ
ನಿಯಾಂತರರ್ದಲ್ಲಿಟುಾಕೆ ಾಂಡಿರುವ ನಿಯಮಗಳು:ಸ ಚನೆಗಳು:ಕೆೈಪಿಡಿಗಳು:ದನಖಲೆಗಳು ಮತುು
ನಿಬಾಂಧನೆಗಳು.
(The rules regulation instructions movements and records held by it or under it control
or used by its employers for discharging its functions)
1. ಕರ್ನಣಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವನ ನಿಯಮಗಳು (KCSR)
2. ಕರ್ನಣಟಕ ರ್ನಗರಿೋಕ ಸೋವನ ನಿಯಮ (ವಗಿೋಣಕರರ್ ನಿಯಾಂತರರ್, ಮೋಲಮನ್ವಿ ನಿಯಮಗಳು) (CCA
Rules)
3. ಕರ್ನಣಟಕ ಆರ್ಥಣಕ ಸಾಂಹಿತ (KFC)
4. ಕಛೋರಿ ಕೆೈಪಿಡಿ (HBOP)
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5. ವೃಾಂದ ಮತುು ನೆೋಮರ್ನತಿ ನಿಯಮಗಳು C & R Rules
6. ಆಯವಯಯ ಕೆೈಪಿಡಿ (Budget Manual)
7. ಕರ್ನಣಟಕ ಖಜನನೆ ಸಾಂಚಿತ (KFC)
8. ಸನದ್ವಲನವರು ವಚಚ ಕೆೈಪಿಡಿ(MCE)
9. ಕರ್ನಣಟಕ ರ್ನಗರಿೋರ್ನ ಸೋವನ ನ್ಡತ ನಿಯಮ (KCS conduct Rules)
10. ಇಲನಖನ ಮತುು ಆರ್ಥಣಕ ಇಲನಖೆ ಹೆ ರಡಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಗೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ವರ್ಸಣ
11. ಸರ್ನಣರದ ಅಧಿಸ ಚನೆಗಳು, (ಸುತ ುೋಲೆಗಳು) ಇತನಯದ್ವ

4 (B) (VI): ಕಡತ ಶೋರ್ಷಣಕೆ
(Statement of the categories of documents that are hold it or under its control).
ಕರಮ

ಕಡತದ ಶನಖೆ

ದನಖಲೆಗಳ ಉಲೆಿೋಖ

ಸಾಂಖೆಯ
01

ಸಿಬಬಾಂದ್ವ

EST

ಸಿಬಬಾಂದ್ವ ಮತುು ಅಧಿರ್ನರಿಗಳ ಶಸುು ನ್ಡತ
ಮತುು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು.

02

ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ

PN

ಆಡಳಿತ ಮತುು ತನಾಂತಿರಕ ವಿಷಯಗಳು

4 (B) (VII) : ಪನಲ್ಲಸಿಗಳನ್ುಾ ಮನಡುವನಗ ಅಥವನ ಅನ್ುಷ್ನಾನ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಸಾಂಬಾಂಧದಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಏಪನಣಡಿಗಳು ಸನವಣಜನಿಕ ಸದಸಯರುಗಳ ಸಹಭನಗಿತವ ಮುಾಂತನದ ವಿವರಗಳು.
(The particular of any Arrangement that exists for consultation with or representation
by the members of the public in relation to the formulation of its policy or unimplementation thereto)
ಅವಶಯಕತಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವನಗಿ ಸನವಣಜನಿಕರಿಾಂದ ಬಾಂದ ಅಭಿಪನರಯಗಳನ್ುಾ ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ ಅಗತಯ
ನಿಧನಣರ ತಗೆದುಕೆ ಳುಲನಗುವುದು.
4 (B) (VIII): ಈ ಇಲನಖೆಯಿಾಂದ ರಚಿಸಲಾಡುವ ಅಥವನ ಸಲಹೆಗಳನ್ುಾ ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲುವನಗಿ ಎರಡು
ಅಥವನ ಅದಕ್ುಾಂತ ಹೆಚನಚಗಿರುವ ಸದಸಯರಿಾಂಧ ರಚಿಸಲಾಡುವ ನಿಗಮ, ರ್ೌನಿುಲ್ು, ಬ ೋರ್ಡ್ುಣ ಸಮಿತಿ
ಅಥವನ ಇತರೆ ಬನಡಿಗಳ ಪ್ಟಿಾ ಹನಗ

ಇಾಂತಹ ಕಮಿಟಿ ಮತುು ಸಮಿತಿಗಳು ನ್ಡೆಸುವ ಸಭ ಮತುು

ನ್ಡವಳಿಗಳನ್ುಾ ಸನವಣಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕು ಅವರ್ನಶವಿರ್ಯೆ:
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(A statement of the boards councils committees and others bodies consisting of two or
more persons constituted as its part or for the purpose of its advise, and as to whether
meetings of those boards. Councils. Committees and other bodies are open to the
public. Or the minutes of such meetings are accessible for public).
ಈ ವಿಭನಗದಲ್ಲಿ ಯನವುರ್ೋ ನಿಗಮ, ರ್ೌನಿುಲ್ು, ಬ ೋರ್ಡ್ುಣ ಸಮಿತಿಗಳು ರ್ನಯಣನಿವಣಹಿಸುತಿುಲಿ.
4 (B) (IX) : ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ) ರವರ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ
ರ್ನಯಣನಿವಣಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರ ದ ರವನಣಿ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿಾ
ಕರ.

ಹುರ್ು

ಹೆಸರು

ದ ರವನಣಿ ಸಾಂಖೆಯ

ಸಾಂ
1

ತ ೋಟಗನರರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು

-

2

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಜಿ.ಚಾಂದರ

26852775

3

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಕೆ.ಸ ೋಮಯಯ

26852775

4

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು

-

5

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಶಲನಾ ಬಿ.ಎಾಂ

26852775

6

ದ್ವವತಿೋಯ ದರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು

ಗೆ ೋಪನಲ್ ಎ

26852775

7

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು

-

8

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು

-

9

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು

26852775

10

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ಸಾೋಹ ಎನ್

26852775

11

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು ಲಕುಪ್ಾ

-

ರನಮಪ್ಾ ದನಸರ್ನಳ
12

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ಖನಲ್ಲ ಹುರ್ು

-

13

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು

ಲತನವಾಂಕಟಪ್ತಿ

26582775

(ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ)
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4 (B) (X) : ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ) ರವರ ಕಛೋರಿಯಲ್ಲಿ
ರ್ನಯಣನಿವಣಹಿಸುತಿುರುವ ಅಧಿರ್ನರಿ/ರ್ೌಕರರ ಮನರ್ಚಣ-2017 ವೋತನ್ದ ವಿವರಗಳ ಪ್ಟಿಾ
ಕರ.

ಹುರ್ು

ಹೆಸರು

ವೋತನ್

ಸಾಂ
1

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಜಿ.ಚಾಂದುರ

26,596/-

2

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಕೆ.ಸ ೋಮಯಯ

26,596/-

3

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಕೆ.ಅಶ್ ೋಕ್

22,106/-

4

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಸಹನಯಕರು

ಶಲನಾ ಬಿ.ಎಾಂ

22,973/-

5

ದ್ವವತಿೋಯ ದರ್ಜಣ ಸಹನಯಕರು

ಗೆ ೋಪನಲ್ ಎ

22,856/-

7

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ಲಕುಪ್ಾ ರನಮಪ್ಾ

37,822/-

ದನಸರ್ನಳ
8

ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಅಧಿರ್ನರಿ

ಸಾೋಹ ಎನ್

37,822/-

9

ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು

ಕುಸುಮನ ಜಿ

63,290/-

ಲೆಕುಶೋರ್ಷಣಕೆ

ಮೊತು ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

(ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ)
4 (B) (XI) : ಆಯವಯಯ ವಿತರಣೆ
ಕರ.

ಇಲನಖೆಯ ಹೆಸರು

ಸಾಂ
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ 2401-00-001-2-01

21.45

ನಿರ್ೋಣಶಕರು (ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ), ಯೋಜನೆೋತರ
ಹುಳಿಮನವು, ಬಾಂಗಳ ರು

(ವೋತನ್ ಮತುು ಕಛೋರಿ ವಚಚ)
2401-00-001-2-01

2.62

ಯೋಜನೆ ನಿರ್ೋಣಶನ್ ಮತುು ಆಡಳಿತ
2401-00-001-2-01
ಇಲನಖನ

ಪ್ರಯೋಗನಲಯದ

70.00
ಅಭಿವೃದ್ವಿ

ಯೋಜನೆೋತರ
2401-00-108-1-15

3.75
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ಮರ್ುು

ಸುಸಿಿರ

ಅಭಿಯನನ್

ಯೋಜನೆ

(NMSA)
KSHDA ಆವತಣನಿಧಿ ರ್ನಯಣಕರಮ

150.00

4 (B) (XII): ಸಹನಯಧನ್ರ್ ಾಂದ್ವಗೆ ನ್ಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಾಂತಹ ಫಲನನ್ುಭವಿಗಳ ವಿವರ ಮತುು
ಮಾಂಜ ರನದ ಹರ್
(Annual Plan for 2016-17)
Sl. No

State Sector Shemes

Total

State

Allocation
Horticulture Buildings
1

ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ಕಟಾಡಗಳು

-

2401-00-119-6-03
Total

-

Grand Total

-

4 (B) (XIII): ಇಲನಖೆಯಿಾಂದ ಅಥ ೋರೆೈಸಷನ್ ಮಾಂಜ ರನದ ಅಥವನ ಪ್ರವನನ್ಗಿ ನಿೋಡಲನದ
ಮತುು ಕಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಸೌಲತುುಗಳನ್ುಾ ಪ್ಡೆಯಲನದ ರೆಸಿಪಿಯೆಾಂಟ್ಸು ಗಳ ವಿವರಗಳು
(Particulars of resipients of concessions, permits of authorizations granted by it)
ಇಾಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ುಾ ಜಿಲನಿ/ತನಲ ಿಕು ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಕಛೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಣಹಿಸಲನಗುತುರ್.
4 (B) (IV): ಕುಗಿಗಸಲನದ ಎಲೆರ್ನಾನಿಕ್ ಮನದರಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿರುವ ಮನಹಿತಿ ವಿವರ,
ರ್ ರಕುವಿಕೆ ಅಥವನ ಮನಹಿತಿ ಇಟುಾಕೆ ಾಂಡಿರುವಿಕೆ,
(Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in
an eletronic form,)
ಸದಯಕೆು ಯನವುರ್ೋ ರಿೋತಿಯ ಎಲೆರ್ನಾನಿಕ್ ಮನಹಿತಿಗಳು ಲಭಯವಿರುವುದ್ವಲಿ.
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4 (B) (XV): ಮನಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಸನವಣಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭಯವಿರುವ ಅವರ್ನಶಗಳ ವಿವರಗಳು
ಗರಾಂಥನಲಯ

ಅಥವನ

ಓದುವ

ಕೆ ಠಡಿಗಳನ್ುಾ

ಒಳಗೆ ಾಂಡು

ಸನವಣಜನಿಕ

ಉಪ್ಯೋಗರ್ನುಗಿ

ತರೆದ್ವದನುರೆ.
(Particulars of facilities available to citizens
for obtaining information, incloding the working
hours of a library of reading room ig maintained
for public use)

4 (B) (XVI): ಸನವಣಜನಿಕ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿರ್ನರಿಯು ಹೆಸರು ಪ್ದರ್ನಮ ಮತುು ಇತರೆ ವಿವರಗಳು
(The names desinations and other particulars
of the public Information Officers)
ಶರೋಮತಿ.ಲತನವಾಂಕಟಪ್ತಿ
ಹಿರಿಯ ಸಹನಯಕ ತ ೋಟಗನರಿಕೆ ನಿರ್ೋಣಶಕರು,
(ಸಸಯಪ ೋಷರ್ನಾಂಶ)
ಹುಳಿಮನವು, ಬಾಂಗಳ ರು-76
ದ ರವನಣಿ – 080-26582775
4 (B) (XVII): ನಿಗದ್ವಪ್ಡಿಸಲನದ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು
(Such other information as may be prescribed)
ಯನವುದು ಇಲಿ.
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